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The building permit process of the finished garage 
 
Bachelor's thesis 43 pages, appendices 16 pages 
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The purpose of this thesis was to get approved for a building permit decision of 20-year-
old garage, located in Ylöjärvi in Kuru. For this building permit, had to make the requi-
red documents, and draw the main drawings of the building. The thesis focuses on the 
essence of the building permit process for the various stages, so the schedule and the 
participants. The thesis also deals with a variety of garage operations and the use of im-
proving methods. 
 
During the building permit process communication was important for both the private 
client to supervision of building too. Communication was conducted both by telephone 
and face to face. Before drawing permit images I acquainted with the garage carefully, 
which made it easier to do the images. Making main drawings of a building permit ap-
plication I used a CAD program. After making the main drawings I left building permit 
application to supervision of building and waited for the decision. Finally, I was invol-
ved in the position and the final inspection, which took place in August 2015 at the ga-
rage. 
 
Building permit documents and drawings were in order, after this the application got 
approved decision. The building permit application became final at the end of June 
2015. The most important thing in the work was customer satisfaction with the outcome 
of the process and the smooth flow of work. The thesis describes well the building per-
mit process flow as demanding similar projects. Doing the work I got comprehensive 
information on the progress of the building permit process, as well as valuable expe-
rience which will hopefully be useful in the future. 

Key words: garage, building permit, supervision of building, main drawing, process 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä opinnäytetyössä kerrotaan jo toteutetun, mutta ilman varsinaista rakennuslupaa 

rakennetun valmiin autotallin saamisesta luvalliseksi. Tässä työssä selostetaan lupapro-

sessin kulku, mitä osapuolia siihen kuului ja mitä asiakirjoja täytyi tehdä rakennuslupaa 

varten. Kyseinen rakennus on kahden auton kylmä autotalli, joka toimii osaksi myös 

varastona. Autotalli sijaitsee Ylöjärven kaupungin sivukylässä Kurussa. 

 

Toimin työssä arkkitehti- ja pääsuunnittelijana. Tilaajan pyynnöstä hoidin kaikkien 

asiakirjojen täyttämisen ja tekemisen rakennuslupaa varten. Tilaajan puolesta annetun 

joustavan aikataulun ja Ylöjärven rakennusvalvonnan kera käytyjen ohjastavien keskus-

teluiden ja piirtämisten ja lomajaksojen myötä työn kesto oli noin puoli vuotta. Asiak-

kaaseen olin yhteydessä puhelimitse, tekstiviestein ja järjestetyin tapaamisin. 

 

Rakennuslupa-asiakirjojen täyttämistä ja pääpiirustusten tekoa varten sain tietoa ja oh-

jeita Kurun alueen rakennusjärjestyksestä ja Ylöjärven kaupungin Internet sivuilta löy-

tyvistä ohjeista. Kävin myös henkilökohtaisesti rakennusvalvonnassa kysymässä neuvo-

ja asiakirjoihin liittyvistä vaatimuksista. Pääpiirustusten tekemisessä käytin CAD–

ohjelmaa. 

 

Autotallin on rakentanut aikoinaan paikallinen rakentaja, eikä siitä ole virallisia raken-

nuspiirustuksia. Samoin autotallin rakennelaskelmat ovat vain kokemusperäisyyteen 

pohjaavat. Koska rakennus on ollut jatkuvasti ja edelleen käytössä ja kuormille ja rasi-

tuksille alttiina kestäen ne muotonsa ryhdikkäästi säilyttäneenä, niin voidaan todeta, että 

sen rakenteellinen kestävyys on kokeellisesti selvitettynä riittävää tasoa. 

 

Opinnäytetyössä mietitään myös erilaisia vaihtoehtoja autotallin toimintaan ja ylläpi-

toon. Opinnäytetyön lopussa annetaan huolto-ohjeita sekä rakennuksen rakenteellisen 

kestävyyden parantamiseksi että käyttöiän pidentämiseksi. 
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2 KOHDE 

 

 

2.1 Sijainti ja tiedot 

 

Alla olevassa kuvassa näkyvä autotalli sijaitsee Ylöjärven sivukylässä, noin 30 kilomet-

riä Ylöjärven keskustasta. Koska rakennuspaikka sijaitsee näin kaukana kaupungin kes-

kustasta, siellä ei ole käytössä asemakaavaa. Tästä johtuen myös vaatimukset rakennet-

taville kiinteistöille on vähäisemmät. Samalla tontilla autotallin kanssa on myös asuin-

rakennus ja talousrakennus. Rakennuspaikan pinta-ala on 11030 m2 ja sillä on raken-

nusoikeutta 1654,5 m2. Asuinrakennus ja talousrakennus vievät rakennusoikeudesta 

yhteensä 196,4 m2. Autotallin, jolle lupaa haetaan, pinta-ala on 45,5 m2. 

 

 

KUVA 1. Autotalli kuvattuna lännestä 

 

Tontti on suorakaiteen muotoinen ja sillä on yhteistä rajaa viiden muun tontin kanssa. 

Tontille tuleva tie kulkee yhden naapuritontin halki. Autotalli on verhoiltu punaiseksi 

maalatulla lomalaudoituksella ja vesikaton materiaalina on käytetty aaltopeltiä. Tontilla 

sijaitsevassa talousrakennuksessa on myös käytetty verhoiluun punaista lomalaudoitusta 

sekä punaista tiiltä, kuten alla olevasta kuvasta voi huomata. Asuinrakennus on puupin-

tainen, mutta väriltään vaalea. Tontille saapuessa huomaa heti, että rakennukset sopivat 

tontille niin ulkonäöllisesti kuin sijoituksellisestikin. 

 



7 

 

 

KUVA 2. Tontin pihapiiriä, talousrakennus kuvan vasemmassa laidassa 

 

 

2.2 Historia 

 

Työn tilaajan vanhemmat olivat muuttaneet kyseiselle asuinpaikalle 90-luvun alkupuo-

lella. Tontilta puuttui autotallirakennus, jonka he rakennuttivat vuonna 1993. Autotallin 

rakensi paikallinen rakentaja eikä siitä tehty virallisia rakennuspiirustuksia, johtuen 

osaltaan vähäisten rakennusten toteutukseen riittäneestä ilmoitusmenettelystä. Raken-

nuslupaa autotallille ei koskaan täten haettu, vaikka rakentuvasta kohteesta kasvoi kah-

den auton kylmä talli. Näin ollen autotalli on ollut ilman virallista rakennuslupaa yli 20 

vuotta. 
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3 OSAPUOLET 

 

 

3.1 Työn tilaaja 

 

Työn tilaajana oli yksityinen henkilö, joka on saanut autotallin, tontin ja kaksi muuta 

rakennusta perintönä vanhemmiltaan. Tilaajan motiivi työlle oli saada autotalli luvanva-

raiseksi, koska hän oli muuttamassa asumaan kyseiselle kiinteistölle. Autotallin lupa-

asian lisäksi hän on tehnyt muitakin päivityksiä tontilla, kuten tontin tieoikeuden viral-

listamisen. Tilaaja oli aloittanut lupaprosessin itse, mutta aikaisessa vaiheessa todennut 

olevansa kykenemätön viemään prosessia loppuun asti. Tämän jälkeen hän päätti teettää 

työn henkilöllä, joka on kykenevä suorittamaan prosessin kokonaisuudessaan. 

 

 

3.2 Rakennusvalvonta 

 

Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee Ylöjärven kaupungintalon yhteydessä, 

osoitteessa Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi. Ylöjärven rakennusvalvonnassa voi asioida 

ilman ajanvarausta maanantaina, tiistaina ja torstaina. Rakennusvalvontaan kuuluu yh-

teensä seitsemän henkilöä. Lupa-arkkitehti, kaksi palvelusihteeriä, rakennustarkastaja, 

lupainsinööri, tarkastusinsinööri ja tarkastusteknikko. Kyseisen lupaprosessin yhteydes-

sä asioin rakennusvalvonnassa kolmen henkilön kanssa, rakennustarkastajan, lupainsi-

nöörin ja tarkastusteknikon. 

 

Rakennustarkastajan tehtävänä on tehdä päätökset rakennusluvista. Lupainsinöörin toi-

menkuvaan puolestaan kuuluu rakennuslupien valmistelu, neuvonta, sekä toimenpidelu-

pien ja ilmoitusten päätökset. Tarkastusteknikko hoitaa aloituskokoukset ja rakentami-

sen valvonnan. (Ylöjärven kaupunki 2015.) 
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3.3 Suunnittelija 

 

Tilaajan pyynnöstä toimin kohteen arkkitehti- ja pääsuunnittelijana. Koska rakennus oli 

jo olemassa, arkkitehtisuunnittelun osuus jäi vähäiseksi. Tilaajan toivomuksesta hoidin 

kaikkien lupaprosessiin liittyvien asiakirjojen tekemisen, lukuun ottamatta naapurien 

kuulemista. Toimin suunnittelijana ensimmäistä kertaa, joten monet vastaan tulleet asiat 

olivat myös minulle uusia. Hyvällä yhteistyöllä eri osapuolien kanssa pystyin viemään 

prosessin loppuun ja saamaan arvokasta kokemusta.  
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4 LUPAPROSESSI 

 

 

4.1 Työn saaminen 

 

Opintoni olivat loppupuolella, mutta en ollut vielä löytänyt opinnäytetyö aihetta. Kysei-

sestä aiheesta sain kuulla kouluni opettajalta loppuvuodesta 2014. Kiinnostuin työstä, 

koska se olisi konkreettinen tehtävä ja siinä saisi olla tekemisissä rakentamisen eri osa-

puolten kanssa. Lisäksi koin, että kyseisestä työstä saisin juuri sellaista kokemusta ja 

oppia, mistä olen kiinnostunut. Prosessin alussa yhteistyö opettajani kanssa sai minut 

innostumaan työstä. Sain opettajalta neuvoja työn kulusta ja asioiden hoidosta. Näin 

ollen pystyin aloittamaan opinnäytetyön eteenpäin viemisen. 

 

 

4.2 Kohteeseen tutustuminen 

 

Työn saamisen jälkeen otin yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse ja sovimme milloin koh-

teeseen voi tulla tutustumaan. Näin autotallin ensimmäisen kerran 2014 vuoden joulu-

kuun puolessa välissä. Aluksi kyselin tilaajalta taustatietoja autotallista sekä tarkennusta 

siihen mitä hän haluaa minun tekevän. Suullisen tutustumisen jälkeen vuorossa oli koh-

teen eri osien mittaaminen, jota asiakas jätti minut rauhassa tekemään. 

 

Mittasin rakennuksen ulkomitat ja kuvasin rakennuksen ulkoapäin monesta eri suunnas-

ta. Sisäpuolella hahmottelin runkotolppien paikkoja, koska niitä ei oltu sijoitettu millään 

säännöllisellä jaolla. Lisäksi otin sisäpuolelta rakennusta monia kuvia, joista näkyy au-

totallin rakenteelliset ratkaisut mahdollisimman hyvin. Kuvat mahdollistivat sen, että 

pystyin myöhemmin piirtämään lupakuvat riittävän tarkasti. 

 

Tilaajan avustuksella mittasin vielä autotallin etäisyyden lähimpään tontilla olevaan 

rakennukseen. Kyseinen rakennus on talousrakennus. Autotalli on 13 metrin etäisyydel-

lä talousrakennuksesta, mikä on enemmän kuin vaadittu etäisyys. Toinen etäisyys, joka 

piti mitata, oli kohteen etäisyys tontin rajaan. Autotalli on myös siitä riittävän etäällä. 

 

Myöhemmin kävin vielä toisen kerran tontilla mittaamassa autotallin ja muiden raken-

nusten korkeusasemat. Korkeuksien mittaamiseen käytin tasolaseria, jonka olin saanut 
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lainaksi. Tasolaser on laite, joka heijastaa lasersädettä ympärilleen määritetyllä korkeu-

della. Korkeuksien mittaukseen käytetään mittalautaa eli lattaa, johon lasersäde heijas-

tuu. 

 

Mittausmenetelmänä käytin tien tasausviivaa, missä otin kiintopisteen yleiseltä tieltä 

tontin tiehaaran kohdalta. Tien tasausviivalla tarkoitetaan tien keskikohdan teoreettista 

korkeutta (Liikennevirasto 2013). Tähän pisteeseen vertasin rakennuksista saamiani 

korkeuksia. Rakennusvalvonta tarvitsee tietoa tontilla olevien rakennusten korkeuksista, 

jotta he pystyvät näkemään sopiiko kohde tontille. 

 

 

4.3 Asiointi rakennusvalvonnassa 

 

Ennen ensimmäistä käyntiä kohteessa, olin puhelimitse yhteydessä Ylöjärven kaupun-

gin rakennusvalvontaan. Soitin lupainsinöörille, jonka kanssa työn tilaaja oli jo aiemmin 

asioinut. Häneltä sain kuulla, että tilaaja oli hoitanut itse kolmen naapurin kuulemisen 

sekä RH1-lomakkeen täyttämisen eli rakennushankeilmoituksen. Rakennusvalvonnan 

nettisivuilta löytyy ohjeet suunnittelijalle (LIITE 1) ja ohjeet hakijalle (LIITE 2), mutta 

halusin kuitenkin käydä kysymässä neuvoa ja tarkennettuja ohjeita rakennusvalvonnas-

sa henkilökohtaisesti. Myös Kurun alueen rakennusjärjestyksestä on apua rakennuslu-

paprosessissa (Ylöjärven kaupunki 2009). 

 

Seuraavana päivänä siitä, kun olin ollut ensimmäistä kertaa yhteydessä puhelimitse ra-

kennusvalvontaan, päätin käydä paikanpäällä. Lupainsinööriltä sain tietää mitä piirus-

tuksia ja missä mittakaavassa ne täytyy tehdä. Varmistin myös, että olin tarpeeksi päte-

vä piirtämään sekä allekirjoittamaan piirustukset, koska kyseisellä hetkellä olin vielä 

opiskelija. Koska kohde on kylmä ja jo toteutettu autotalli ja näin ollen rakennuksena 

yksinkertainen, olin harkinnan jälkeen tarpeeksi pätevä allekirjoittamaan asiakirjat. 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman juuri kumotun osan A2 periaatteiden mukaan 

rakennusvalvonta viranomaisen tehtävänä on arvioida tehtävän vaativuus suhteessa 

suunnittelijan ammattitaitoon. Vuoden 2015 aikana pätevyysmäärittely ja hyväksyntä 

ovat muuttumassa, mutta suunnittelijan pätevyydet ja vaaditut oppimäärät ovat karkeasti 

kyseessä olevan osan periaatteiden mukaisia (Ympäristöministeriö 2002.) 
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Lisäksi tiedustelin lupainsinööriltä paljonko rakennuslupa tulee tilaajalle maksamaan. 

Rakennusluvan perusmaksu on 220€ + 2,3€/m2 ja sijaintikatselmus 150€. Koska tilaaja 

oli hoitanut etukäteen naapurinkuulemisen kolmelta naapurilta, sovittiin että kaupunki 

hoitaa kahden muun jäljellä olevan naapurin kuulemisen. Yhden naapurin kuulemisesta 

Ylöjärven kaupunki veloittaa 60€. Molemmilla tonteilla on samat omistajat ja näin ollen 

rakennusvalvonta veloittaa ainoastaan yhden naapurin kuulemisen verran. Alla oleva 

kaavio havainnollistaa miten eri kustannukset jakautuvat kyseisessä kohteessa. 

 

 

KAAVIO 1. Tilaajalle rakennuslupahakemuksesta aiheutuvat kustannukset 

 

Toisen kerran asioin Ylöjärven rakennusvalvonnassa sen jälkeen, kun olin piirtänyt 

kaikki piirustukset mitä lupaa varten tarvitaan. Tulostutin yhden sarjan kuvia ja kävin 

alustavasti hyväksyttämässä niitä rakennusvalvontavirastossa. Rakennustarkastaja ei 

löytänyt kuvista suuria puutteita, ainoastaan pieniä tarkennuksia ja tekstilisäyksiä kuviin 

sekä tarkennuksia nimiöihin. Sain hyvät ohjeet mitä lisäyksiä kuviin tarvitsee tehdä ja 

muutenkin ohjeistus oli oikein perinpohjaista. 

 

Saamieni ohjeiden avulla tein lisäykset kuviin, jonka jälkeen lupahakemus oli valmis. 

Menin rakennusvalvontaan mukanani kaikki vaadittavat asiakirjat täytettyinä, rakennus-

tarkastaja katsoi vielä, että kaikki tiedot löytyvät asiakirjoista. Lupahakemuksen jälkeen 

selvitin vielä lupakäsittelyn aikataulun. 
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Rakennusluvan jättämisen jälkeen olin vielä muutaman kerran puhelimitse yhteydessä 

rakennusvalvontaan. Puhelimessa kyselin lupaprosessin etenemisestä, jotta pystyin pi-

tämään tilaajan ajan tasalla. Ensimmäisen kerran soitin ja kysyin, että oliko lupahake-

mus hyväksytty rakennusvalvonnan palaverissa. Samalla sain kuulla lupaprosessin seu-

raavista vaiheista. Seuraavaksi rakennusvalvonta hoitaisi kahden puuttuvan naapurin 

kuulemiset. Naapurien kuulemisen jälkeen alkaa valitusaika, jonka jälkeen rakennuslupa 

on lainvoimainen, mikäli kukaan ei valita luvasta. Sen jälkeen kun rakennuslupa oli 

tullut lainvoimaiseksi, otin yhteyttä tarkastusteknikkoon. Hänen kanssaan sovittiin kos-

ka kohteeseen voisi suorittaa sijainti- ja loppukatselmuksen.  

 

 

4.4 Rakennusvalvonnan vaatimukset 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja vastaavassa asetuksessa on monenlaisia kriteereitä ja 

määräyksiä joiden täytyy täyttyä, jotta lupahakemus täyttää säädökset ja voidaan hyväk-

syä. Näitä selvitin hyvässä ohjeistuksessa Ylöjärven rakennusvalvonnassa. 

 

Tärkeimpiä pääpiirustuksiin liittyviä vaatimuksia ovat kuvien mittakaavat. Asemapii-

rustuksessa tuli käyttää 1:500 mittakaavaa, jota käytin asemakaavan suurennoksessa. 

Tontin suuresta koosta johtuen toisessa kuvassa käytin 1:1000 mittakaava, jotta sain 

kuvaan mahtumaan kaikki tarvittavat asiat. Pohja- ja leikkauspiirustuksessa käytin 1:50 

mittakaavaa. Rakennusvalvonnassa kerrottiin, että jos leikkauspiirustus on kyseisessä 

mittakaavassa, niin ei erillisiä rakenneleikkauspiirustuksia tarvitse tehdä. Julkisivupii-

rustukset tuli tehdä 1:100 mittakaavaan, joista näkee riittävän tarkasti rakennuksen ul-

konäön. Pääpiirustuksia piti tulostaa kolme sarjaa, kaksi sarjaa seläkkein ja yksi ilman 

seläkkeitä. 

 

Rakennuksen sijainnilla ei ollut muita vaatimuksia kuin tietyt etäisyydet. Rakennettava 

rakennus täytyy olla kauempana kuin 10 metriä, tontilla sitä lähimpänä olevasta raken-

nuksesta ja lähimmästä tontin rajasta täytyy olla kohteeseen vähintään viisi metriä. Ky-

seisessä tapauksessa molemmat vaatimukset täyttyivät. Mikäli autotallin pinta-ala olisi 

ollut korkeintaan 40 m2, niin pelkkä ilmoitusmenettely olisi riittänyt. Tässä tapauksessa 

rakennuksen koko oli 45,5 m2, joten ilmoitusmenettely ei ollut riittävä. (Ylöjärven kau-

punki 2009.) 
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4.5 Asiakirjat 

 

Rakennuslupaa varten täytyy tehdä ja täyttää vaaditut asiakirjat. Niiden perusteella ra-

kennusvalvonta joko hyväksyy tai hylkää hakemuksen. Tämän takia niiden laatimisessa 

kannattaa olla huolellinen ja tarvittaessa kysyä apua lomakkeiden täyttämiseen ja pää-

piirustusten piirtämiseen. Taulukosta 1. selviää mitä asiakirjoja ja kuinka monta kappa-

letta täytyy rakennuslupaa varten tehdä. 

 

TAULUKKO 1. Rakennusvalvonnan vaatimat asiakirjat (Ylöjärven kaupunki 2013, liite 

1) 

Asiakirja Määrä 

Lupahakemus 1 kpl 

Rakennushankeilmoitus 1 kpl 

Pääpiirustukset 3 sarjaa (2 seläkkein) 

Naapureiden kuuleminen 1 kpl 

 

 

4.5.1 Lupahakemus 

 

Lupahakemuksesta (LIITE 3) selviää mitä lupaa ollaan hakemassa. Haettavia lupia ovat 

rakennuslupa, toimenpidelupa tai maisematyölupa. Siinä kerrotaan rakennuspaikan tie-

dot, luvan hakijan tiedot sekä suunnittelijoiden tiedot. Lisäksi siinä kuvaillaan millaises-

ta rakennushankkeesta on kyse ja ilmoitetaan esimerkiksi rakennuksen pinta-ala ja ker-

rosluku. Hakemukseen merkitään myös rakennukseen tulevat liitynnät ja mitä liitteitä 

hakemukseen sisällytetään. Hakemuskaavakkeen saa joko Ylöjärven kaupungin Internet 

sivuilta tai rakennusvalvonnasta. 
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4.5.2 Rakennushankeilmoitus, RH 1 

 

RH 1-kaavakkeella (LIITE 4) tehdään ilmoitus rakennushankkeesta maistraattiin. Siitä 

käy ilmi rakennuspaikan ja rakentajan tiedot. Lisäksi siinä kerrotaan millaisesta raken-

nuksesta on kyse, mitä rakennusmateriaaleja siinä on käytetty, mitä liittymiä rakennuk-

seen tulee ja millaisia varusteita rakennuksessa on. Kaavakkeessa kerrotaan suurin piir-

tein samat asiat kuin rakennusvalvontaan menevässä lupahakemuksessa. 

 

 

4.5.3 Pääpiirustukset 

 

Rakennuslupaa varten täytyi tehdä neljä eri pääpiirustusta. Lupakuvien piirtämisessä 

käytin CAD–ohjelmaa. Pääpiirustusten teko oli rakennuslupahakemuksen suurin työ-

vaihe ja samalla myös haastavin. Kuvien piirtämistä varten oli selvitettävä vaatimukset 

siitä, mitä kuvien pitää sisältää ja kuinka tietyt asiat siihen sisällytetään. Ylöjärven kau-

pungin sivuilta löytyvistä ohjeista suunnittelijalle (LIITE 1) ja rakennusjärjestyksestä 

(Ylöjärven kaupunki 2009) löytyy erittäin hyvin ohjeita siihen millaisia kuvien tulee 

olla. Jokaiseen pääpiirustukseen kuuluu nimiö, josta käy ilmi rakennuspaikan ja suun-

nittelijan tiedot, sekä mikä piirustus on kyseessä. Nimiö sijoitetaan piirustukseen niin, 

että vain se on näkyvissä, kun piirustus on taiteltu kasaan. Nimiössä oleva nelinumeroi-

nen numerosarja kertoo seuraavassa järjestyksessä mikä kunta, kylä, talo ja tila on ky-

seessä, numerosarja sijaitsee nimiön kohdassa kortteli/tila. Pääpiirustukset numeroidaan 

yleensä niin että asemapiirustus (LIITE 5) on ensimmäisenä, pohjapiirustus (LIITE 6) 

toisena, leikkauspiirustus (LIITE 7) ja julkisivupiirrokset (LIITE 8) viimeisenä. Nume-

rointi tehdään alla olevassa kuvassa näkyvällä tavalla ARK01. 

 

 

KUVA 3. Asemapiirustuksen nimiö 
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Koska tontti on isokokoinen, tein asemapiirustukseen kaksi kuvaa. Toisessa näkyy koko 

tontti ja toisessa alla olevassa kuvassa näkyvä suurennos alueesta, missä kohde sijaitsee. 

Asemapiirustuksessa tulee näkyä tontin rajojen mitat ja kivipyykkien numerot. Kuvaan 

piirretään myös naapuri tontit ja kirjataan niiden rekisterinumerot. Suurennoksessa on 

esitetty tontilla olevien rakennusten sijainnit ja niiden päämitat. Kuvasta näkee lisäksi 

jokaisen rakennuksen korkeusaseman ja tontille tulevan tien hahmotelman. Myös koh-

teen etäisyys lähimpään tontilla olevaan rakennukseen ja tontin rajaan täytyy selvitä 

helposti kuvaa katsottaessa. Asemapiirustuksesta tulee löytyä tärkeimmät pinta-ala tie-

dot, kuten paljonko rakennuspaikalla on rakennusoikeutta ja paljonko rakennettavan 

kohteen pinta-ala on. 

 

 

KUVA 4. Asemapiirustuksessa oleva suurennos 
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Pohjapiirustuksessa esitetään rakennuksen runko ylhäältäpäin katsottuna. Siinä näkyy 

rakennuksen oviaukot ja ikkunat, sekä miten rakennuksen ilmanvaihto tapahtuu. Pohja-

piirustuksessa on ilmoitettu erilaisia rakennuksen mittatietoja, mutta tärkeimmät mitat 

ovat rakennuksen päämitat. Ne tulee olla selkeästi merkattu, jotta rakennusvalvonnassa 

voidaan helposti nähdä rakennuksen pinta-ala. Katkoviivalla kuvaan merkitty paikka 

kertoo sen, mistä leikkauspiirros on tehty. Myös pohjapiirustuksesta tulee nähdä raken-

nuksen korkeusasema. 

 

 

KUVA 5. Autotallin pohjapiirros 

 

Leikkauspiirustuksessa näkyy parhaiten rakennuksen katon rakenneratkaisut, sekä pe-

rustamistapa. Kuvaan on merkitty rakennuksen eri osien korkeustietoja, mutta myös 

tärkeimpien rakenneosien mitat on näkyvillä. Piirustuksessa on kerrottu mitä rakennus-

materiaaleja rakennuksen ylä- ja alapohja, sekä ulkoseinä sisältää. 
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KUVA 6. Autotallin leikkauspiirros 

 

Rakennuksen julkisivupiirustukset tehdään joka ilmansuunnasta katsottuna. Niiden 

avulla rakennusvalvonnassa nähdään minkälaisesta rakennuksesta on kyse. Kuvien yh-

teydessä on selitetty tekstillä rakennuksen eri osat, kuten katto, seinät, sokkeli, väri ja 

käytetty rakennusmateriaali. 

 

 

KUVA 7. Autotallin julkisivu länteen 
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4.5.4 Naapureiden kuuleminen 

 

Naapureiden kuulemisella tarkoitetaan rajanaapureiden suostumista rakennuksen raken-

tamiselle. Rakennuslupahakemuksen yhteyteen täytyy liittää kaikkien naapuri tonttien 

omistajien allekirjoitukset, jotta rakennusluvasta voi saada hyväksytyn päätöksen. Suo-

siteltavaa on pyytää allekirjoitukset asemapiirustukseen. Näin ollen rakennusvalvonnas-

sa voidaan varmistua siitä, että naapurit ovat tietoisia, millaista rakennusta ollaan raken-

tamassa. Kyseisessä tapauksessa rakennusvalvonta hyväksyi tilaajan etukäteen raken-

nusvalvontaan toimittaman asiakirjan, jossa oli kolmen naapurin allekirjoitukset. Myös 

rakennusvalvonta voi suorittaa naapurien kuulemisen, kuten tässä tapauksessa kahden 

jäljellä olevan naapurin. Kyseisillä tonteilla on monia omistajia, joten tilaaja koki hel-

pommaksi jättää asian rakennusvalvonnan hoidettavaksi. 

 

 

4.6 Aikataulu 

 

Otin työn vastaan 2014 vuoden joulukuun alussa, kuultuani siitä kouluni opettajalta. 

Tämän jälkeen tutustuin Ylöjärven kaupungin Internet-sivuilta rakennusvalvonnan toi-

mintaan. 9 päivä joulukuuta kävin rakennusvalvonnassa kysymässä neuvoja rakennus-

lupahakemuksen ja pääpiirustusten tekoa varten. Saman viikon lauantaina 13 joulukuuta 

menin tapaamaan asiakasta ensimmäistä kertaa ja samalla tutustuin kohteeseen tarkem-

min. Asiakkaan kanssa sovimme mitä teen ja milloin työn tulee olla valmis. Koska asi-

akkaalla ei ollut kiire autotallin rakennusluvan kanssa, sovimme että minulla on aikaa 

piirtää rakennuslupakuvia koko kevät 2015. Joustava aikataulu olikin tarpeen, koska 

itselläni ei ollut kovin paljoa kokemusta kyseisistä työvaiheista. 

 

Huhtikuun 14 päivä kävin näyttämässä tekemiäni kuvia rakennustarkastajalle, joka ker-

toi mitä lisäyksiä kuviin tarvitsee tehdä. Tästä viikon päästä kävin jättämässä rakennus-

lupahakemuksen rakennusvalvontaan, jolloin sain kuulla että rakennusluvan hyväksyntä 

kestää kesäkuun toiselle viikolle saakka. Koska rakennusvalvonnan tehtävänä oli suorit-

taa naapurin kuuleminen kahdelle naapurille, viivästyi päätös kahdella viikolla. Lain-

voimainen luvasta tuli 25 päivä kesäkuuta, sen jälkeen kun kahden viikon valitusaika oli 

kulunut umpeen. 
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Elokuun alussa pidettiin autotallille sijainti- ja loppukatselmus. Sen suoritti rakennus-

valvonnan tarkastusteknikko ja olin myös itse paikalla. Ensimmäiseksi tarkastusteknik-

ko varmisti sijaintikatselmuksessa, että autotalli on sillä paikalla mihin sen olin asema-

piirustuksessa piirtänyt. Tämän jälkeen hän rakennekatselmuksen mukaisesti tutki auto-

tallin kantavat rakenteet ja niiden toteutuksen materiaalilaadut. Runkorakenteet olivat 

riittävän vahvat, eikä lisävahvistuksia rakenteisiin tarvitse tehdä. Kattoristikkorakentei-

den hän totesi olevan harvahkolla jaolla, mutta ilmeisen riittävät kun huomioidaan ku-

luneet lumitalvet ja vastaavat kuormitukset. Kattorakenteiden kuormitusten rajoitta-

miseksi hän neuvoi poistamaan kattoristikoiden alapaarteiden päälle varastoidut ja niitä 

turhaan kuormittavat puutavarat. Tällöin vältytään alapaarteeseen kohdistuvasta taivu-

tusrasituksesta ja rakenteen kantokyky paranee oleellisesti. Kohteen muotokieli oli li-

säksi kokonaisuudessaan säilynyt ryhdikkäänä, mistä syystä rakennus oli mahdollista 

hyväksyä katselmuksessa. 

 

Koko prosessin ajan pidin tärkeänä tiedottaa ja informoida asiakasta työn kulusta ja sen 

eri vaiheista. Olin yhteydessä asiakkaaseen säännöllisin väliajoin puhelimitse tai teksti-

viestillä. Mikäli asiakkaalla tuli kysyttävää, hän oli yhteydessä minuun. Rakennuslupa-

hakemuksen allekirjoitusta varten postitin kaavakkeen asiakkaalle ja hän ne takaisin 

minulle. 

 

 

KAAVIO 2. Rakennuslupaprosessin kulku kyseisessä kohteessa 

Työn vastaanottaminen

Kohteeseen tutustuminen

Pääpiirustusten teko

Rakennusluvan jättäminen rakennusvalvontaan

Lupakuvien hyväksyntä

Rakennusvalvonnan suorittamat naapurien kuulemiset

Rakennusluvasta lainvoimainen

Sijainti‐ ja loppukatselmus



21 

 

5 PARANNUS- JA KORJAUSEHDOTUKSET 

 

 

5.1 Ympäristön muotoilu 

 

Autotallia ympäröivän maaston muotoilussa olisi paljon kehitettävää. Maanpinta auto-

tallin ympärillä on melkein joka puolelta samalla tasolla. Autotallin lattianpinta ja yh-

den sivun maanpinta jopa hieman viettävät autotalliin päin. Tästä syystä johtuen ympä-

ristöstä valuvat vedet ja sadevedet pääsevät lähelle autotallin runkorakenteita, mistä voi 

seurata kantavien rakenteiden heikentymistä. 

 

Jotta näin ei pääsisi käymään tulisi maanpintaan alentaa autotallin ympärillä ja viistää se 

niin, että joka puolella se viettäisi poispäin autotallista. Ympäristöministeriön (1998, 7) 

laatimissa uudisrakennuksia koskevissa ohjeissa maanpinnan täytyy olla vähintään 300 

mm alempana lattian pinnasta. Maan kaltevuuden pitää olla 1:20, kolmen metrin etäi-

syydellä rakennuksesta (Ympäristöministeriö 1998, 5). Kyseisessä kohteessa ei pystytä 

aivan näin paljon muotoilemaan ympäristöä, koska se vaatisi liian paljon maan siirtoa. 

Mutta pienikin muotoilu olisi hyväksi kohteelle ja lisäisi sen elinikää. Ympäristön muo-

toilun yhteydessä autotallin edustalle kippiovien eteen olisi hyvä valaa betoninen luiska. 

Tällä toimenpiteellä auton ajaminen talliin helpottuisi ja luiska valuttaisi sadevedet kau-

emmaksi autotallista. 

 

 

5.2 Kasvillisuuden poisto 

 

Autotallin seinustoilla on paljon erilaista kasvillisuutta kuten pensaita. Myös muutama 

puu kasvaa lähellä rakennusta. Liian lähellä rakennusta oleva kasvillisuus voi aiheuttaa 

ongelmia rakennukselle. Kyseiset ongelmat ovat havaittavissa kuvasta, siitä näkee myös 

kuinka lähellä maanpinta on rakennuksen seinästä. Jos puut ja pensaat ovat lähellä puis-

ta julkisivua, niin kosteus ei pääse kunnolla haihtumaan seinän läheisyydestä. Tämän 

seurauksena seinän laudoitus voi alkaa pehmentyä ja ajan kuluessa joutua vaihtamaan. 

Julkisivu saattaa myös tummua, mikä ei ole visuaalisesti hyvä asia rakennukselle. Myös 

rakennuksen peltikatto voi tummua puiden ollessa liian lähellä. Lisäksi puista putoavat 

lehdet tukkivat vesikourut nopeasti, jolloin sadevesien poisto ei toimi normaalisti. 
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KUVA 8. Autotallin seinän vierustalla olevaa kasvillisuutta 

 

Ratkaisuna on poistaa kasvillisuus rakennuksen lähettyviltä tai ainakin sellaiselta etäi-

syydeltä, että puut ja pensaat eivät ole kosketuksessa seiniin tai kattoon. Tämän toimen-

piteen voi tehdä samalla kun autotallia ympäröivän maan muotoilee uudelleen. Aivan 

seinän viereen voi tehdä kivetyksen seulanpää kivistä tai muusta isosta kiviaineksesta. 

Tällä toimenpiteellä estetään kasvillisuuden uudelleen kasvaminen seinustalle ja se 

myös parantaa rakennuksen ulkonäköä. 

 

 

5.3 Sadevesien ohjaus ja salaojitus 

 

Autotallissa on hyväkuntoiset räystäskourut, mutta sadevesien ohjausta niistä eteenpäin 

ei ole järjestetty. Jos rakennuksessa on pelkät räystäskourut, sadevedet pääsevät tulvi-

maan kourien yli ja kastelemaan julkisivua sekä sokkelia. Kun vesi pääsee kosketukseen 

puisen julkisivun kanssa, se pehmentää sitä ja vaurioittaa sen maalipintaa. Myös raken-

nuksen perustuksissa voi aiheutua rapautumista sadevesistä. Jotta näiltä vaurioilta väl-

tyttäisiin, räystäskourujen jatkeeksi pitäisi asentaa myös syöksytorvet. Syöksytorvista 

vedet täytyy johtaa riittävän etäälle rakennuksesta. Syöksytorvien kohdalle voi myös 

kaivaa maahan sadevesikaivot, joista vedet johdetaan putkia pitkin pois rakennuksen 

lähettyviltä. Autotallin ympärille voi tehdä myös salaojituksen, joka poistaa maasta tu-

levaa kosteutta rakennuksen perustusten lähettyviltä. Näillä toimenpiteillä rakennuksen 

ja sen perustukset saadaan pysymään kuivina, mikä lisää rakennuksen käyttöikää. 
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5.4 Kattorakenteiden vahvistaminen ja ilmanvaihdon parantaminen 

 

Kattorakenteet, kuten muutkin autotallin kantavat rakenteet, on tehty ilman mitään pii-

rustuksia tai laskelmia. Ne voidaan olettaa riittävän kestäviksi, koska autotalli on jo 20 

vuotta vanha. Kestävämmän ristikkorakenteesta olisi kuitenkin saanut sijoittelemalla 

vino- ja pystysauvoja laajemmalle ristikon pituuteen nähden. Nyt ristikon puolikkaalle 

sijoittuu ainoastaan kolme sauvaa ja nekin kolmannekselle ristikon puolikkaan mitasta, 

kuten alla olevasta kuvasta voi nähdä. Sauvojen alapäät törmäävät ristikon alapaarretta 

päin, mutta yläpäät on liitetty ainoastaan yläpaarteen kylkeen naulaliitoksilla. Raken-

teesta saisi huomattavasti kestävämmän ja varmemman jos myös sauvojen yläpäät  tör-

mäisivät yläpaarteeseen.  

 

 

KUVA 9. Ristikon osat 

 

Myös ristikon eri osien välisiä liitoksia kannattaa seurata. Koska autotallia ei ole suun-

niteltu ohjeiden tai normien mukaan, niin myös liitoksissa olevat naulojen määrät ovat 

valittu pelkän tuntuman perusteella. Mikäli jossakin liitoksessa havaitaan liian paljon 

halkeamia liittimien kohdalla tai huomataan liitoksen auenneen, olisi liitosta syytä vah-

vistaa. Liitoksen molemmille puolille voidaan esimerkiksi kiinnittää kuvan 10 mukaiset 

vanerilevyn palaset, vahvistamaan heikentynyttä kohtaa. 
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KUVA 10. Liitoksen vahvistaminen vanerilevyllä 

 

 

KUVA 11. Autotallin ristikko rakenne 

 

Mikäli autotallia tullaan jatkossa käyttämään autojen säilytyspaikkana, tulisi sen ilman-

vaihtoa parantaa. Autotallissa on tällä hetkellä pienet ilmanvaihtoventtiilit, jotka eivät 

ole riittävät tarvittavaan ilmanvaihtoon. Autosta tulevan pakokaasun vuoksi ilman täy-

tyisi vaihtua nopeammin rakennuksessa. Vaihtoehtona on joko suurentaa nykyisiä tulo- 

ja poistoventtiileitä tai lisätä niitä. 
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6 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakennusluvan hakeminen valmiiseen autotalli raken-

nukseen. Työn tilaajalta sain toimeksiannon suorittaa koko rakennuslupaprosessi alusta 

loppuun asti. Rakennuslupaa varten tuotin vaaditut asiakirjat ja pääpiirustukset. Tämä 

oli ensimmäinen kerta, kun olin millään tavalla mukana rakennuslupaprosessissa. Tästä 

syystä monet siihen liittyvät asiat olivat minulle uusia. Oli positiivista huomata kuinka 

avuliaita rakennusvalvonnassa oltiin neuvomaan kokematonta suunnittelijaa. Neuvojen 

ansiosta pystyin suoriutumaan pääpiirustusten tekemisestä erinomaisesti. 

 

Rakennuslupaa koskevien määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on johdattaa ja ohjeis-

taa rakentamista. Määräysten ja ohjeiden avulla luodaan tasapuoliset ja turvatekijät täyt-

tävät pelisäännöt rakentamiselle ja niiden tarkoituksena on vähentää rakennushankkee-

seen ryhtyvien eriarvoisuutta sekä pitää rakentaminen ja rakenteet terveellisinä, käyt-

töiältään riittävinä ja turvallisena ja lakien mukaisina. Rakennusvalvonnan tehtävänä on 

pitää huoli, että näitä määräyksiä ja ohjeita noudatetaan rakentamisessa. Rakennuslupa-

hakemuksen tarkoituksena on pitää rakennusvalvonta perillä siitä, millaisesta rakenta-

misesta on kyse. Erilaisten katselmusten tarkoituksena on valvoa, että rakentamisen 

vaiheetkin suoritetaan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 

 

Pidin yhteyttä rakennusvalvontaan ja tilaajaan niin puhelimitse kuin tapaamisin. Yhtey-

denpidon koin tärkeäksi osaksi prosessin kulkua ja uskon myös tilaajan olleen tyytyväi-

nen, että pidin hänet ajan tasalla tapahtumien kulusta. Rakennuslupaprosessissa mukana 

oleminen vaatii hyviä sosiaalisia taitoja. On osattava kommunikoida oikealla tavalla 

tilaajan ja rakennusvalvonta viranomaisten kanssa, koska yhteisymmärrys on tärkeä asia 

lupaprosessin sujuvuuden kannalta. Myös kuunteleminen ja asioiden sisäistäminen on 

olennaista, jotta pystyy toteuttamaan tilaajan toiveita ja noudattamaan rakennusvalvon-

nan vaatimuksia. 

 

Mielestäni työ kuvaa hyvin rakennuslupaprosessin kulkua vaativuudeltaan saman tapai-

sissa kohteissa. Se toimii hyvänä runkona suurimalle osalle rakennuslupahakemuksista. 

Täysin sitä ei voi kaikkiin tapauksiin käyttää, koska vaativuustaso vaihtelee kohteittain.  
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Koen saaneeni arvokasta kokemusta työn tekemisestä, mistä on hyötyä tulevaisuudessa. 

Tavoitteenani onkin päästä jatkossa työskentelemään niin, että voin olla osana vastaa-

vanlaisia haastavampia prosesseja.  
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LIITTEET 

Liite 1. Ohjeet suunnittelijalle    1 (4) 
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Liite 2. Ohjeet hakijalle     1 (4) 
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Liite 3. Lupahakemus     1 (2) 
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Liite 4. Rakennushankeilmoitus, RH 1    1 (2) 

 

 

 

 

 



39 

 

      2 (2) 
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Liite 5. Asemapiirustus 
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Liite 6. Pohjapiirustus 
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Liite 7. Leikkauspiirustus 
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Liite 8. Julkisivupiirrokset 

 


